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Forord

Hermed foreligger EU-ret kompendium i 3. udgave. Kompendiet har til formål at skabe 
et systematisk overblik over den grundlæggende EU-ret, primært for studerende på den 
juridiske grunduddannelse.

Stoffet er i forhold til lærebøgerne selvstændigt fremstillet i et forsøg på tydeligt at illu-
strere reglernes logik og struktur. Det er intentionen, at kompendiet kan anvendes af alle, 
der søger et overblik over den grundlæggende EU-ret.

Kompendiet falder i fire dele. I del I behandles EU-rettens virkninger i medlemsstaterne, 
i del II reglerne om fri bevægelighed og domstolskontrollen i del III. Del IV indeholder 
domsreferater af over 100 domme, som er centrale for forståelsen af de emner, der er 
behandlet i del I-III. Disse domme er i del I-III markeret med stjerne (*), og er så vidt 
muligt søgt aktivt indarbejdet i den generelle fremstilling med henblik på at placere dom-
mene i en kontekst.

Der er løbende indarbejdet dispositioner til løsning af skriftlige opgaver inden for de 
centrale områder. Disse dispositioner skal dog alene ses som et forslag til, hvordan pro-
blemstillingerne kan gribes an – og da de er generelle, er der ingen garanti for, at de kan 
dække en konkret opgave fuldstændigt, eller at den angivne rækkefølge altid er den mest 
hensigtsmæssige.

Siden 2. udgave fra foråret 2007 er kompendiet søgt forbedret på en række punkter. Der 
er således tilføjet adskillige nye domsreferater samt et nyt kapitel om kapitalens frie bevæ-
gelighed. Hertil kommer en række større og mindre forbedringer.

Da det i skrivende stund er uklart, om Lissabon-traktaten træder i kraft den 1. januar 
2009 – ratifikationsprocessen skal først afsluttes i alle medlemsstater – er der sidst i kom-
pendiet en sammenligningstabel, der viser den nye artikelnummerering, ligesom Lissa-
bon-traktatens ændringer løbende er indarbejdet, hvor det er relevant.

Jeg skylder min gode ven og kollega Louise Spangsberg Grønfeldt – advokatfuldmægtig 
hos Nielsen Nørager, LL.M. fra Europakollegiet i Brügge og manuduktør i EU-ret – en 
stor tak for hjælp i form af gennemlæsning af manuskriptet og mange værdifulde kom-
mentarer og forbedringsforslag i den forbindelse.

Kommentarer, herunder forslag til forbedringer af kommende udgaver, modtages meget 
gerne på mail@henrikkure.dk.
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